PRAHA – STŘEDNÍ ČECHY
PRÁVO

SOBOTA 14. ČERVENCE 2018

STRANA 11

Negrelliho viadukt je ve třetině oprav
Petr Janiš
Rekonstrukci Negrelliho viaduktu zahájil loni v červnu
tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Po roce, tedy
zhruba po třetině vyčleněného
času, nemá viadukt z roku
1850 několik kleneb a pozdějších přemostění ulic. Stavbu
bedlivě sledují památkáři.
Zatím se z mostu dlouhého
1110 metrů, který měl po dokončení 87 oblouků, materiál

spíše odstraňoval. Konstrukce
byla zcela odhalena a opatřena
výdřevou. Rozebralo se zatím
osm kleneb. Čtyři z nich
na Štvanici, s čísly 72 až 75, byly pískovcové. Rozloženy byly
dále čtyři klenby v Karlíně –
přes Pobřežní ulici (č. 48)
a u Křižíkovy ulice (č. 24–26)
a čeká to tři u autobusového nádraží Florenc (č. 10–12).
Celkem jde tedy zatím o 11
oblouků. Podle mluvčího společnosti Hochtief, která je jedním z dodavatelů, Michala Taliána projekt počítal s 12 rozloženými klenbami. „Klenba č. 21
u Karlínského divadla má být
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Sehnat stejný
pískovec, z něhož se
v letech Negrelliho
viadukt stavěl, je
nemožné

Opravy na Negrelliho viaduktu jsou ve třetině. Hotovo má být v roce 2020.
Na volných pozemcích u nádraží Praha-Bubny lze vidět kamenné pole z Negrelliho viaduktu. Jednotlivé bloky jsou
pečlivě očíslovány, podle poža-

podle projektu rozebrána, ale
potřeba ji rozebrat zatím nebyla
potvrzena diagnostikou, a tak
čekáme na definitivní rozhodnutí,“ sdělil Právu Talián.

davku památkářů se z nich budou stavět oblouky znovu.
Na postup dohlíží pražské pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ).

Bývalý drážní domek ve Stromovce se proměnil v komunitní
centrum Domeček, které cílí
především na generaci 55+. Cílem projektu je zaměstnat seniory a současně této věkové skupině nabídnout zdarma pestrou
paletu kurzů a společenských
akcí.
„Generace 55+ je v dnešní době hodně opomíjena. Přitom
právě oni mohou nabídnout své
pracovní i životní zkušenosti,“
konstatovala Tereza Kulhánková, ředitelka neziskové organizace Domus Vitea, která bude
centrum provozovat.
Sociální podnik Domus Vitae
nabízí ve Stromovce kavárnu
s názvem Domeček, která bude
k dispozici nejen členům komunitního centra, ale i široké veřejnosti. V ní se budou pořádat
výstavy děl umělců z okolí, provozovat občasný prodej rukodělných výrobků, květin
a mnoho dalších různorodých
aktivit, s jejichž nabídkou přicházejí sami obyvatelé z okolí.
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Ve Stromovce otevřeli komunitní centrum

Ve Stromovce funguje komunitní centrum.

V sociálním podniku si lze
objednat služby tzv. hodinového
manžela a pomocnice v domácnosti.
Objekt připomínající alpské
horské stavby stojí nad železničním tunelem na trati mezi Bubny a Dejvicemi.
Vyrostl nad nejstarším železničním tunelem v Praze z roku
1868. S tunelem ho spojovalo
dnes už zrušené schodiště.
Od roku 2005 je nemovitou kulturní památkou.
„V minulém roce jsme jako
centrum Domus Vitae pro seniory organizovali dvouměsíční
kurz angličtiny, taj-či a politologie. V letošním roce pokračujeme anglickou konverzací, nordic
walkingem, malováním a základy počítačové gramotnosti.
Na podzim se chystá němčina
a těsně před svátky na konci roku rukodělná dílna. Zázemí
v centru najde i lesní školka, tak
aby docházelo ke komunikaci
mezi jednotlivými generacemi,“
doplňuje Kulhánková.
(cie)

„Pan ředitel Ondřej Šefců nevynechá jediný kontrolní den.
Ještě častěji na stavbu dochází
specialista na technické památky. Otázku, které kameny za-

chovat, posuzuje na místě jiný
expert na restaurování,“ popsala
Právu Jana Holasová z pražského pracoviště NPÚ.
U bubenského nádraží jsou
i kameny nové, vzhledem trochu
jiné. Sehnat stejný pískovec,
z něhož se v letech 1846 až 1850
Negrelliho viadukt stavěl, je nemožné. „Kameny, které jsou použitelné jen zčásti, budou upraveny na nový rozměr a použity
do konstrukce na jiném místě.
Některé kameny je kvůli špatnému stavu nutné nahradit úplně,“ poznamenal Talián.
Dělníci se nepustili jen do pláště. Pracuje se i na založení dvou
pilířů ve Vltavě mezi Štvanicí
a Holešovicemi. Kolem pilířů byly vytvořeny suché jímky, aby se
diagnostikoval stav a provedly
injektáže. Konstrukci jímek zároveň využíváme pro umístění lešení nad řekou, ze kterého probíhají práce na vyšších částech pilířů. Až budou práce hotové, celý
proces se bude opakovat u dvou
zbývajících pilířů v řece. V druhém rameni Vltavy mezi Štvanicí
a Karlínem probíhají práce na sanaci spodní stavby přímo pod
vodní hladinou. „Jsou prováděny
potápěčsky,“ dodal Talián.
Stavba má být dokončena
v červenci 2020 a je mj. součástí
modernizace trati na Kladno,
k níž přibyde odbočka k Letišti
Václava Havla. „Pracujeme dle
harmonogramu schváleného investorem,“ dodal Talián.

Květinový dům dostal
stavební povolení
Platné stavební povolení má
od včerejška developer pro novostavbu na rohu Václavského
náměstí a Opletalovy ulice. Do
podzimu příštího roku plánuje
majitel pozemku, společnost
Flow East, mít hotovou hrubou
stavbu.
Dům postaví Metrostav, který
vyhrál výběrové řízení. S dokončením stavby, jejíž základy
tvoří most přes tubusy pražského metra, se počítá na začátek
roku 2020. Uvedl to projektový
manažer společnosti Flow East
Tomáš Matýsek.

Novostavbu
provázely protesty
Novostavbu plánuje firma
mnoho let. Patří jí i hotel Jalta,
který s pozemkem pro novou
budovu sousedí. Nový dům bude ale nabízet výhradně kancelářské a obchodní prostory. Záměr stavět nový dům vyvolával
od počátku i negativní reakce.

Do příprav výstavby Květinového domu, jak objektu investor
říká, zasahovala občanská sdružení, někteří odborníci i často
protichůdná rozhodnutí úředníků. Zásadní bylo odmítnutí ministerstva kultury prohlásit Kozákův dům na rohu Václavského
náměstí a Opletalovy ulice za
kulturní památku; učinilo tak
podle kritiků rozhodnutí zejména z obavy z arbitráže kvůli
zmařené investici.
Novostavba zaplní také místo
po objektu někdejší Pražské akciové tiskárny. Ta byla dlouhá
léta opuštěná a zdevastovaná.
V roce 2008 ji tehdejší majitel
zboural, teprve poté požádal
o sejmutí památkové ochrany,
čemuž ministerstvo kultury vyhovělo.
Z domu z roku 1919, kde sídlily i Národní listy, zůstávalo torzo. V době, kdy objekt již vlastnila firma Flow East, bylo v roce
2013 strženo na základě posudku
(ČTK)
statika i torzo fasády.

Hygienici zakázali
koupání v Šeberáku
PRAHA (ČTK) – Hygienická
stanice kvůli sinicím zakázala
koupání v koupališti Šeberák.
Proti poslednímu měření se
kvalita vody v rybníce zhoršila
ze stupně tři na stupeň pět, což
je nejhorší možný stav. Zhoršená kvalita vody je také v Hostivařské přehradě. Na zbylých
pražských koupalištích, která

hygienici monitorují, je voda
v pořádku.
Voda v Šeberáku je problematická dlouhodobě, loni v rybníce
platil zákaz koupání prakticky
po celou sezónu. Problémy se sinicemi má i Hostivařská přehrada, kde se i letos objevily. Hygienici nedoporučují se koupat lidem, kteří jsou na sinice citliví.

„Rekonstrukce ulice by se měla posunout o čtrnáct dní a uzavřen by měl být jen jeden směr,“
uvedl Hofman. Dopravu na Žižkové komplikuje oprava Husitské
ulice, která potrvá do listopadu.
V březnu úplná uzavírka ulice
způsobila v Praze 3 dopravní kolaps, nyní je už komunikace částečně průjezdná.
(ČTK)

(Inzerce)

Koněvova má odklad
Magistrát o dva týdny odložil
opravu Koněvovy ulice, která
měla začít příští pondělí. ČTK
informaci Českého rozhlasu potvrdil mluvčí magistrátu Vít
Hofman. Prahu tento týden postihly v důsledku souběhu řady
oprav a uzavírek dopravní komplikace, magistrát se snaží práce
urychlit a lépe zkoordinovat.
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